
Bridgen en Regels Deel 2  
 
 
Wanneer is een kaart gespeeld, rondpassen, een slag inzien en meer ... 
 
- Wanneer mag je een gespeelde slag nog inzien? Een voltooide slag mag 

worden ingezien door leider of tegenspeler totdat hij zijn eigen kaart heeft 
omgedraaid, daarna niet meer. 

 
- Een rondpas in de eerste ronde, wat nu? NIET opnieuw schudden! maar een 

rondpas invoeren in de Bridgemate. Hoe voert u een rondpas in: het spelnr. 
en paarnr. en bij contract en resultaat drukt u op de pasknop. Hoe voert u 
een niet gespeeld spel in ( bv bij tijdnood: in de laatste 5 minuten niet meer 
met een spel beginnen): bij contract en resultaat drukt u nu op de 0 (nul) 
knop.  

 
- Bij het einde van het bieden: pas als er 3 keer is gepast is het bieden klaar, 

wacht met opruimen van de biedkaarten tot ook de laatste speler gepast 
heeft want misschien wil hij bv. een doublet doen. 

 
- Na het bieden, als de biedkaarten zijn opgeruimd en voordat er wordt 

uitgekomen mag nog gevraagd worden naar het biedverloop en de betekenis 
ervan. 

 
- Wanneer is een kaart gespeeld? 

1. Elke kaart uit de hand van een tegenspeler die zijn partner gezien zou 
kunnen hebben; of de leider de kaart gezien kan hebben is niet van 
belang. 

2. Elke kaart die door de leider zo gehouden wordt met de beeldzijde naar 
boven dat hij de tafel bijna raakt.  

3. Elke kaart die de leider uit de dummy pakt of die de leider aanduidt om 
uit de blinde te worden gespeeld. 

4. Als de leider foutief zelf uitkomt terwijl de blinde moest uitkomen dan 
mag hij, als de tegenstanders dit goed vinden!!!, zonder enige straf 
deze kaart terugnemen, en in de komende slag mag hij elke 
willekeurige kaart bijspelen ( wel bekennen natuurlijk). Als de 
tegenstanders het verkeerd uitkomen NIET accepteren dan blijft de 
kaart gespeeld. Dus: opletten en duidelijk meteen uw wens uiten! 

 
- Vaak wordt de arbiter geroepen omdat de ene partij 11 kaarten had en een 

ander 15. Blijkbaar was er uitgebreid nagekaart. Tip: zeker bij nakaarten de 
kaarten nog eens tellen voordat u ze terugstopt in de houder. De speler die ze 
verkeerd heeft teruggestopt kan een straf krijgen en ook degene die pas 
tijdens het spelen ontdekt dat hij een verkeerd aantal kaarten heeft. U hebt 
hiermee weer wat voer voor discussie,  
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